
Regulamin 
międzyszkolnego konkursu plastycznego 

„Mówimy NIE destrukcji ziemi i człowieka” 
 
 

Cele konkursu: 
 uchwycenie i przedstawienie negatywnych działań ludzi doprowadzających świat do 

zniszczenia, zagłady cennych gatunków w ekosystemie i ich wpływ na nasze życie, 

 uwrażliwienie młodzieży na sprawy związane z ekologią, życiem w zgodzie z naturą  
i zdrowym, rozsądnym gospodarowaniem jej zasobami bez zaburzania rytmu 
klimatycznego, 

 spojrzenie na przyrodę jako sprzymierzeńca w naszej codzienności  i przyszłości 
kolejnych pokoleń, 

 przedstawienie złych, zgubnych zachowań (w tym agresji) i używek, które prowadzą 
do wyniszczenia psychicznego i fizycznego zdrowia człowieka, 

 prezentacja kreatywności  i  umiejętności plastycznych z wykorzystaniem materiałów 
wtórnych oraz ogólnodostępnych materiałów plastycznych, 

 rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej, 

 kształtowanie wiary w sukces. 
 
Regulamin konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII SP 
2. Prace należy wykonać samodzielnie i  zgodnie z tematem konkursu. 
3. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie i dostarczenie w wymaganym terminie 

oryginalnej pracy wykonanej dowolną techniką na formacie A3 bloku technicznego, 
prace płaskie (nie przestrzenne). 

4. Każda z prac konkursowych powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy oraz dane 
ucznia: imię, nazwisko, klasa, adres placówki oraz numer telefonu, imię  i nazwisko 
opiekuna. 

 
Technika prac:   
rysunek, malarstwo, grafika, plakat. 
 
Format pracy: 
format A3- bloku technicznego, tektura. 
 
Prosimy o dostarczenie wraz z pracą konkursową zgody na przetwarzanie danych osobowych 
i  wizerunku dziecka na stronie www organizatora konkursu oraz na facebooku szkoły. 
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Kryteria oceny: 

 zgodność z tematem, 

 pomysłowość i oryginalność wykonania, walory artystyczne, bogactwo użytych 
materiałów, 

 estetyka pracy. 
 
Termin oddania pracy:  20.03.2023r. z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Mówimy NIE…”  
na  adres organizatora konkursu: 
I Społeczna Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka   
ul. Robotnicza 4, 44-100 Gliwice 
 
Prace dostarczone po wymaganym terminie lub nie spełniające regulaminowych wymogów 
nie wezmą udziału w konkursie. 
Ogłoszenie wyników: 12.04.2023 r. 
Zwycięzców  poinformujemy telefonicznie  o terminie wręczenia/odbioru nagród w naszej 
placówce szkolnej. 
 
Organizator nie zwraca prac konkursowych. Przechodzą one na własność organizatora 
konkursu. 
 
 
Koordynator konkursu: 
mgr Alina Krawczyszyn 
mgr Gabriela Zapalska 
mgr Sylwia Ślęczka 
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